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W e zijn inmiddels al in november aangekomen be-
tekend oa. dat de dagen korter worden en we binnen-
kort onze Goedheilig man uit Spanje al zo weer mogen 
begroeten. Het voetbal is terechtgekomen in een fase 
waar ‘de goeden’ en ‘de minder goeden’ zich van el-
kaar gaan scheiden op de ranglijst. Met 7 gespeelde 
wedstrijden kun je wel zeggen of je tot de kanshebbers 
gerekend kunt worden voor de titel ‘Herbstmeister’. 
Voor GWVV is dit, zoals we het nu kunnen inschatten 
niet aan de orde. Maar dat wil niet zeggen dat er slecht 
gepresteerd wordt. Alhoewel het eerste elftal daar ze-
ker nog aanspraak op kan maken, maar laten we niet 
op de zaken vooruit lopen. Als 1e gaat het, vooral bij de 
lagere teams, om het spelplezier. De voorbereiding op 
de wedstrijd, de 90-minuten en de derde helft zijn alle 
drie belangrijk om als team te kunnen presteren. Als 
Boogbalredactie hadden we in de vorige editie een op-
roep geplaatst om hilarische momenten tijdens één 
van deze drie fases in te sturen. Voor zowel de rubriek 
Onder Schot en Foto van de week hebben we tot nu 
toe weinig respons. We willen jullie dan ook nogmaals 
oproepen, stuur het in (boogbal@gwvv.nl), en laat in 
de Boogbal anderen ook meegenieten. Ook doen wij 
hier een beroep op de toeschouwers. Voor ‘Foto van 
de week’ kun je deze zien op het scherm in het Dorps-
huus. Op dit moment hebben we alleen foto’s inge-
stuurd gekregen van GWVV 1 en GWVV 4. Ook tonen 
we de mooiste goals die gemaakt zijn, op het scherm. 
De goals van Cas de Neling tegen MEC en de wereld-
goal van 4e elftalspeler Rick Witteveen zijn lang op het 
scherm getoond. Pak je mobiel en film het als er een 
goal dreigt aan te komen. Stuur het door en wij doen 
de rest. Voetbal TV, juist ja, Voetbal TV. 
Terug naar het voetbal. GWVV 1 heeft nog altijd de 
ongeslagen status. Veel gelijke spelen en de laatste tijd  
winstpartijen tegen tegenstanders waarvan je het niet 
verwacht had. Momenteel op een keurige derde plek 
en dan te beseffen dat de doelstelling was om bij de 
onderste regionen weg te blijven. Dat is tot nu toe ze-
ker gelukt. Deze jonge groep blijft toch verbazen en dat 
is heel mooi om te zien. Als toeschouwer is het geen 
straf om naar de wedstrijden van GWVV 1 te gaan kij-
ken. We zullen komende maand zien of ze zich staande 
kunnen houden om vervolgens met een goed gevoel 
de 2e helft van de competitie in te kunnen gaan. In de 
rubriek GWVV 1 binnen de lijn kun je lezen hoe de 
wedstrijden de afgelopen tijd zijn verlopen. 
GWVV 2 zit momenteel in een lastige fase, met tot nu 
toe één gewonnen wedstrijd en een gelijke spel vertoe-
ven ze op de ranglijst net boven de ondersten. Chiel le 
Comte zal in zijn verslag het wel en wee van twee uit 
de doeken doen. 
Het derde elftal is aan de wisselvallige kant. Wordt er 
eerst met een uitstekende wedstrijd met 2-1 gewon-
nen van de koploper een week later wordt er weer dik 
verloren van één van de bovensten. Opdracht voor de 
trainers/leiders om meer stabiliteit/strijd te creëren 
binnen dit team. Stijn zal mogelijk een verklaring hier-
voor hebben in zijn analyse. 
GWVV 4 is de laatste weken aan een opmars bezig, ze  
zitten tegen de subtop aan. In de klasse waar zij in 
zitten treffen ze goed voetballende teams, tegenstan-
ders waar dus niet zo maar van gewonnen gaat wor-
den. Hans Bruins zal over de gespeelde wedstrijden zijn 

Nieuws 

verslag doen. In deze Boogbal de gebruikelijke artikelen 
die jullie van ons gewend zijn. Met de 1e column van 
Jos Mulder, Jos bedankt voor je bereidwilligheid!   
De eerste tussenstand van de GWVV superelf, opge-
maakt door competitieleider Stijn Marcus. We zijn ook 
blij dat de jeugd wat van zich laat horen middels de 
rubriek ‘Jonge honden’ en we plaatsen het 
‘ongecensureerde’ stuk over de supporters van GWVV 
zoals die in de Voetbalkrant heeft gestaan. Op de cover 
deze keer Robin Klompenhouwer in actie tijdens de 
wedstrijd tegen Meddo, de inzetjes met daarin de che-
que overhandiging van Phone House Oude IJsselstreek, 
de foto van de maand en het trouwe GWVV publiek 
tijdens de derby GWVV - Ulftse Boys. 
Wij wensen alle elftallen heel veel succes bij het laatste 
gedeelte van de 1e helft van de competitie. 
Iedereen veel leesplezier met Boogbal nr. 2. 

De redactie 

O m te beginnen ben ik opgelucht 
dat Beent heeft aangegeven te stop-
pen, met het schrijven van zijn smake-
lijke leerzame rubriek in de Boogbal. 
Het is natuurlijk een grapje en zoals 

Beent zelf zou zeggen; 
“In grap moat wurde heard fan etnysk.”   
Ik doe mijn best om hier een positief vervolg aan te 
geven, met mijn eigen visie en humor met een knipoog 
naar een kleine boodschap. Beent bedankt. 
Om te beginnen is het voordeel van schrijven dat je 
niet om de haverklap gestoord wordt met een mobiel 
voor je neus. Ook al is het goed bedoelt maar niet met 
alle humor zitten we op één lijn. Als je ergens neutraal 
in staat is het vaak gemakkelijker om een eerlijk en 
helder beeld te schetsten van de situatie.  
Zo stond ik op een zondag naar een wedstrijd te kijken 
van het eertse elftal tegen Sp Meddo. Onze zeer neu-
trale grensrechter van GWVV vlagde voor een situatie 
waarbij menig niet neutrale toeschouwer het anders 
had gezien. Wat me hierbij opviel was de reactie vanuit 
de dug-out van Gwvv. Dit is natuurlijk in alle emotie en 
adrealine te verklaren. Maar het is natuurlijk niet altijd 
even tactisch, en dan wel om de volgende reden vanuit 
mijn inzicht. 
Wanneer je als grensrechter een scheidrechter het ver-
trouwen kunt geven tijdens de gehele wedstrijd, dan 
kom je uiteindelijk als winnaar uit de bus. Het zal zo 
zijn dat je met een eerlijke beslissing de scheidsrechter 
op je hand krijgt. Zeker als deze scheids graag wil pro-
moveren en ook nog gefilmd wordt tijdens de wed-
strijd.  Wanneer je een paar maal overdreven eerlijk 
vlagt bij geen doelrijpe kans, is er ook geen vuiltje aan 
de lucht. Het is dan ook een optelsom om bij een evt 
buitenspelsituatie wel of niet, de vlag in de lucht te 
steken. De scheidsrechter zal dit gebaar dan ook niet 
snel negeren omdat hij je blindelings is gaan vertrou-
wen. Ook zal dan een eventuele tegentreffer uitgesteld 
worden. Dit is ook zeer herkenbaar in alle lagen van 
het voetbal, als het over, “neutraal vlaggen” gaat. Ver-
der heb ik een leuke wedstrijd gezien van deze jonge 
ploeg, die  met elkaar, de mouwen opstropen om zo 
hoog mogelijk te eindigen. Het biedt zeker een goed 
perspectief voor de toekomst, waarin het gehele team 
een positieve uitstraling heeft. Tactisch ben ik niet vol-
doende onderlegt om hier een oordeel over te geven. 

Neutraal  
door Jos Mulder 

mailto:boogbal@gwvv.nl?subject=Inzending%20Foto%20van%20de%20week
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GWVV-Meddo  

D e 4e wedstrijd moesten wij tegen Meddo spelen. Op 
papier leek het een makkelijke wedstrijd te worden 
maar dat moesten we eerst nog maar eens gaan bewij-
zen. GWVV kwam al snel op voorsprong door een mooie 
1 op 1 actie van Robin Klompenhouwer die de bal mooi 
langs de keeper van Meddo wist te leggen. Helaas deed 
de grensrechter de vlag omhoog en werd de goal afge-
keurd. GWVV bleef de betere ploeg en wist in de 10e 
minuut te scoren. Na goed werk met een mooie actie 
kon Jochem de bal aan Robin geven en kon Robin hem 
erin schieten. Na de 1-0 gingen wij meer op balbezit 
spelen en kwam er weinig kansen van beide kanten. 
Opeens kreeg Meddo hun 1e kans om een goal te sco-
ren. De aanvaller van Meddo legde de bal laag in de 
hoek waar Casper niet aan kon komen 1-1. In de slotfa-
se van de 1e helft scoorde GWVV weer 2-1 maar deze 
werd helaas alweer als buitenspel gerekend nog steeds 
stond het 1-1. Na de nieuwe plannen in de rust door te 
hebben besproken begonnen we goed aan de 2e helft. 
Cas schoot mooi op goal maar de keeper tikte hem net 
aan. Vanuit een hoekschop werd de bal nog wegge-
werkt door een speler van Meddo. Daar stond Maarten 
en die schiet de bal mooi laag in de hoek langs de kee-
per van Meddo op 2-1. Daarna dachten wij we te moe-
ten doorzetten en daar was Jochem die 1-1 op de kee-
per kon komen maar werd onderuit gehaald in de 16 en 
kregen we een penalty. Cas ging achter de bal staan en 
schoot hem erin 3-1. Iedereen dacht mooi de punten 
zijn binnen maar Meddo begon steeds meer hun eigen 
spel te spelen en kwam tot een aantal grote kansen. In 
de laatste 10 minuten mocht een buitenspeler van 
Meddo een voorzet geven en die werd simpel ingelo-
pen door de spits van Meddo 3-2. GWVV wist niet meer 
wat er gebeurde en Meddo kon steeds meer aan voet-
ballen toekomen. In de laatste paar minuten kreeg 
Meddo ook nog een strafschop. Meddo benutte deze 3-
3. We waren nog op zoek in de slotfase naar de 4-3 
maar deze bleef helaas uit. De wedstrijd eindigde he-
laas in 3-3, een voorsprong die wij nooit hadden mogen 
weggeven. Koppen weer omhoog en op naar de volgen-
de wedstijd. 
 
Mec-GWVV 
Op een regenachtige zondag moesten wij tegen mec.  
GWVV kwam al snel op achterstand na 5 minuten ge-
speeld te hebben werd Casper te zacht ingespeeld en 
kon de speler van Mec de bal onderscheppen en schoot 
van verre afstand over Casper heen 1-0. GWVV kwam 
meer in het spel en door een goede actie van Jochem 
die de bal goed voor gaf voor Cas, schoot Cas helaas op 
de lat en bleven we achterstaan. GWVV bleef aanvallen 
en creëerde steeds meer kansen. Lars rende over de 

24 november Etten 1  - GWVV 1   aanvang 14:00 uur 
1 decemer  GWVV 1  - HMC’17   aanvang 14:00 uur 
8 december  Terborg 1  - GWVV 1   aanvang 14:00 uur 
15 december GWVV 1  - Gendringen 1 aanvang 14:30 uur 
26 januari ‘20 GWVV 1  - Keyenb.B. 1  aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

Voor meer foto’s; 
GWVV-sc Meddo; https://myalbum.com/album/WNLmWC4CzPpA 
GWVV-Ulftse Boys; https://myalbum.com/album/fUNuK7jFp4JJ 
GWVV-AD’69; https://myalbum.com/album/BxkUeTaascY4 

https://myalbum.com/album/WNLmWC4CzPpA
https://myalbum.com/album/fUNuK7jFp4JJ
https://myalbum.com/album/BxkUeTaascY4
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(vervolg GWVV 1) 

flanken en wou toen voorzetten maar die bal werd net 
op tijd geblokt maar wel een cornerbal. Dirk slingerde 
de bal voor de goal en Cas kopte de bal fantastisch bin-
nen 1-1. Opeens kwam Mec onverwachts er toch door-
heen en schoot de bal zo vrij in de goal. Ruststand is 2-
1 voor Mec. In de rust moest iedereen worden opge-
pept want als je naar de stand kijkt mag je dit nooit 
verliezen. We gingen met een positief gevoel het veld 
weer in. We kwamen weer tot voetballen toe en kre-
gen weer een cornerbal. Dirk mocht hem weer nemen 
en gooit de bal richting de 2e paal en bam hij zit fantas-
tische hoekschop 2-2. We willen dit doorzetten en die 
3 punten meenemen. Mec kwam in het laatste kwar-
tier er nog goed doorheen en kwam 1 op 1 af op Cas-
per maar Casper pakte de bal uitstekend, een belang-
rijke redding. In de 88e minuut komen we dan toch nog 
voor en winnen we 2-3 nadat een schot van richting 
werd veranderd en de keeper vast genageld aan de 
grond stond, een mooie overwinning die nog gevierd 
werd op de kermis in Bocholt.      
 
GWVV-Ulftse boys 
GWVV-UB iedereen kijkt naar dit soort wedstrijden uit. 
De derby die beide teams willen winnen. Het was zo-
ver, de wedstrijd begint. In de 1e helft was GWVV de 
betere partij. In de 7e minuut kreeg GWVV een vrije 
trap. Dirk Jansen eiste de bal op en ging achter de bal 
staan. Hij schoot de bal perfect over de muur heen 1-0. 
Daarna ging GWVV op zoek om de voorsprong uit te 
breiden. Jochem kwam goed door de verdediging en 
schoot de bal rakelings langs de goal. Wij bleven kan-
sen creëren maar helaas ging de bal er maar niet in. Na 
45 minuten spelen is het rust. In de kleedkamer heb-
ben wij besproken dat we meer de  bal in de ploeg gin-
gen houden en Ulftse boys geen kans meer zouden 
geven. Helaas is dit niet gelukt. De boys kwamen heel 
sterk uit de kleedkamer en zorgden al vroeg voor ge-
vaar. Maar we hielden het slot op de verdediging. Na 
een goeie 10 minuten na rust kwam Ulftse boys terug 
en scoorde de 1-1. Het was een soort flipperkast goal 
de bal werd niet goed weggewerkt en kwam de bal 
voor de voet van een ulftse boys speler die hem er 
goed inschiet. Daarna bleef Ulftse boys de betere ploeg 
en werd het nog heel gevaarlijk. Na wat goede verdedi-

gende acties kwamen we goed weg. In de laatste paar 
minuten schoot Jochem net voor de goal langs. De 
stand na 90 minuten spelen is 1-1 gebleven een terech-
te uitslag. Daarna bleef de sfeer nog goed hangen in de 
kantine met DJ Raymond van Osch.       
 
Dinxperlo-GWVV 

We gingen de wedstijd van start met een ander forma-
tie 4-4-2 omdat Dinxperlo een goede ploeg is. Wij 
mochten de wedstrijd aftrappen en kwamen al vrij snel 
in de wedstrijden tot aanvallen toe. In de 5e minuut 
kwam Cas de Neling door de verdediging heen en 
stond oog in oog met de keeper van Dinxperlo helaas 
tikte Cas de bal net iets te ver voor zich uit zodat de 
keeper de bal kon pakken. In de 10e minuut werd Dinx-
perlo gevaarlijk, de spits kon doorlopen naar de goal 
van GWVV, gelukkig redde Casper de bal heel goed. 
Daar kwamen we goed weg. De tegenstander was be-
ter en dat viel ook te zien aan hun spel, we hadden het 
heel lastig. In de 30e minuut kwam Dinxperlo weer tot 
een pracht aanval toe vanuit de flanken gelukkig kon 
Jelle nog net op tijd de druk op de aanvaller zetten 
waardoor hij de bal in het zijnet schoot. Net voor de 
rust werd een schot van Sam via een verdediger over 
de achterlijn geschoten. Hoekschop. Thomas nam de 

The flying Dutchmen Jochem 
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hoekschop en daar was Cas, hij kopt hem fantastisch 
binnen, de keeper was kansloos. Hoe lekker is dat om 
net voor rust de 0-1 te maken. De scheids floot af, rust. 
In de rust hebben we besproken dat we zuinig met de 
ballen om moesten gaan omdat Dinxperlo ook gevaar-
lijk was met de bal. In de 2e helft kwam Dinxperlo heel 
verrassend uit de kleedkamer, ze waren veel beter dan 
ons geworden en pakte daarmee hun eigen spel op. Na 
een hele tijd goed verdedigend werk en goeie reddin-
gen van Casper wisten we nog de 0-1 op het scorebord 
te houden. Dinxperlo bleef kansen creëren maar er 
werd gelukkig nog stand gehouden. Na een mooie actie 
vanaf de flank kon Jochem een mooie voorzet geven op 
Cas maar de doelman pakt goed. In de laatste paar mi-
nuten werd Cas ook naar de verdediging gehaald. Dat 
was een goede zet, Dinxperlo kon vrij weinig want de 
bal werd de hele tijd goed verwerkt. De 90 minuten 
stonden op het scorebord maar de scheidsrechter bleef 
maar doorspelen. Onze supporter werden ook al ze-
nuwachtig en zaten ook vol spanning te wachten op 
het verlossende fluitje. We bleven de ballen maar weg-
pompen en gelukkig was daar dat fluitje, 0-1 gewon-
nen. Wat was er een blijdschap. Het was niet onze bes-
te pot maar op strijd basis toch verdiend gewonnen. 
 
GWVV-AD 

We speelden op een mooie zonnige zondag middag 
tegen AD uit Aalten. We wisten dat het een moeilijke 
pot ging worden. Al binnen 10 minuten kwamen we op 
een 1-0 voorsprong. Robin kwam tegen over de keeper 
te staan en stift hem op mooie wijze in de goal. Een 
paar minuten later werd Cas neergehaald waardoor we 
een vrije trap kregen. Sam stond achter de bal. Hij leg-
de de bal richting de 2e paal maar iedereen mist de bal 
plots stond Thomas daar nog en die tikte de bal in de 
goal 2-0. We hadden de overmacht maar in de 35e mi-
nuut kwam plots AD er-
door heen en stond oog in 
oog met Casper. De aanval-
ler schoot de bal goed, 
maar Casper kon de bal 
nog net langs het doel tik-
ken. In de 40e minuut 
maakte de AD doelman 
een fout, hij pakte de bal in 
de handen buiten de 16 
meter. Sam ging weer ach-
ter de bal staan maar nu 
lag de bal op een mooie 
plek om het in 1 keer te 
proberen. Sam schoot de 
bal op een mooie wijze in 
goal, 3-0 is de rust stand. In 

de 44e minuut kreeg AD een rode kaart. Casper kreeg 
een forse duw van een AD speler. Een paar minuten 
daarna werd het 4-0, Cas legde de bal af aan Thomas 
en die wist te scoren. In de 55e minuut scoort AD van-
uit een cornerbal die word binnen geknikt 4-1.  In de 
80e minuut wordt het 5-1. De bal wordt door een goe-
de voorzet van Robin naar Ron gespeeld en Ron legt 
hem mooi terug op Jochem en wist in de korte hoek te 
scoren. Door een verdedigende fout door onze defen-
sie kon AD toch nog de 5-2 maken. 
  
De 3 punten zijn 
weer binnen en 
we zijn nog steeds 
ongeslagen! 
 
Verslag van  
huisreporter  
GWVV 1; 
Bryan Weijkamp 

(vervolg GWVV 1) 
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Dit seizoen worden in de volgende 
wedstrijden de ballen gesponsord; 

 
22-9-2019 wedstrijd tegen Fc Bergh,  

Arno en Manon 
13-10-2019 wedstrijd tegen sc Meddo 

De Vieftig Club 
27-10-2019 wedstrijd tegen Ulftse Boys 

Gergotal 
10-11-2019 wedstrijd tegen AD’69 

Pedicurian 
 

Ook interesse om een bal te sponsoren neem 
dan contact op met  

de sponsorcommissie; 
 

Arno Geurts,  Freek van Arragon,  
Nico Immink, Jan Aalders 

13 nov. Lars Hendrixen 

13 nov. Sven Huls 

17 nov. Jari Frazer 

18 nov. Ronny Overbeek 

19 nov. Gert Martens 

22 nov. Bart Razing 

23 nov. Niek ter Voert 

23 nov. Cas Aalders 

23 nov. Dominiek Seinhorst 

30 nov. Hans Bruins  

30 nov. Koen Bussink 

1 dec. André Jansen 

4 dec. Walter Hendrixen 

5 dec. Nieke Menting 

6 dec. Paul Wijsman 

6 dec. Bryan Wijkamp 

7 dec. Willie Zweers 

9 dec. Jelle Visser 

10 dec. Petra Bruins 

13 dec. Wessel Immink 

16 dec. Hugo Offenberg 

16 dec. Dirk Jansen 

18 dec. Robin Klompenhouwer 

18 dec. Mees Dickmann 

I n de vorige editie was het 4e elftal ranglijst aan-
voerder van de ‘’In de aanval’’ competitie.  
De afgelopen periode zijn er weer 4 á 5 wedstrij-
den gevoetbald waarin de nodige punten bij el-
kaar zijn gescoord. In deze wedstrijden heeft het 
3e elftal maar 4 schamele punten bij elkaar weten 
te scoren. Daarentegen heeft het 4e elftal hun 
voorsprong weten te vergroten en zijn ze deze 
ronde weer 4 extra punten uitgelopen op de num-
mer twee van de ranglijst. Onderin zal het dit jaar 
stuivertje wisselen worden tussen het 2e en 3e 
elftal. In de volgende editie zal de winterstop weer 
zijn ingetreden en zal de winterkampioen bekend 
zijn.  

Elftal: Punten 
GWVV 4 37 

GWVV 1 29 

GWVV 2 16 

GWVV 3 12 

AGENDA G.W.V.V. 
19 december GWVV potstoten 
5 januari Snerttoernooi en Nieuwjaarsbijeenkomst 
1 februari Vieftigoavend 
15 februari Kaderavond GWVV 
21 maart bezoek Fc Twente—ADO Den Haag 

Bedankt voor uw stem! 

G WVV heeft met de Rabobank club-
kas campagne een bedrag van €299,98 
gedoneerd gekregen.  
Dit bedrag werd verdient door de 106 
uitgebrachte stemmen van Rabobank leden op 
G.W.V.V.. Wij willen alle stemmers bedanken voor hun 
uitgebrachte stem. 
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I n de maanden oktober zijn ons wat dingen opgevallen 
op de Buitenham. De winst van GWVV 3 tegen de koplo-
per, de chequeoverhandiging door Phonehouse, de 
ledenvergadering, GWVV 2 die de 1e overwinning pakt, 
de derby GWVV-Ulftse Boys en natuurlijk de goede 
prestaties van GWVV 1 die ons alleen maar doet blij-
ven verbazen. Allen werden genomineerd er kan er 
echter maar één uitverkoren worden en dat is deze 
maand Sem Schepers. Sem is met zijn 17 jaar de jong-
ste speler in GWVV 1. Heel verrassend speelde hij zich 
aan het begin van het seizoen in de basis van GWVV 1. 
Aan Sem onder andere de vraag hoe hij zijn 1e derby 
tegen Ulftse Boys heeft beleefd. 
 
 
Hallo Sem, 
  
Bedankt voor je medewerking aan deze rubriek. Zou jij 
je voor willen stellen aan de lezers van de Boogbal? Wie 
ben je, wat doe je en waar hou jij van in het dagelijkse 
leven. Kortom alles wat je maar kwijt wilt over jezelf. 
 
Ik ben Sem Schepers, woon aan de Berghseweg naast 
het voetbalveld. Ik zit op de opleiding VeVa 
(vooropleiding defensie) 2e jaar. Buiten mijn opleiding 
om sport ik veel. 
  
Kun je iets vertellen over jouw jeugd voetbaljaren bij 
GWVV? Hoogtepunten, dieptepunten, van welke trai-
ners heb je het meest geleerd etc. 
 
Dieptepunten heb ik nog niet gehad (heb het nog niet 
als zodanig ervaren). Hoogtepunten heb ik al wel ge-
had. Ik ben al een aantal keer kampioen geworden, 
maar het  jaar dat we in één seizoen met JO-17 het 
kampioenschap en de beker hebben gepakt was wel 
het absolute hoogtepunt tot nu toe. Ik heb van iedere 
trainer wel wat geleerd; ze waren allemaal even goed. 
  
Als jij jezelf moest omschrijven als voetballer, wat zou je 
hierover dan op papier zetten? 
 
Ik omschrijf mezelf als een speler die niet echt opvalt 
in het veld. Ik probeer alles zo veel mogelijk voetbal-
lend op te lossen. Ik heb nog niet de ervaring om spe-
lers neer te zetten en zal altijd in dienst van de ploeg 
spelen, maar ik moet nog veel leren. 
  
Je bent nog jong genoeg om nog veel te leren over het 
voetbalspel, kun je in het kort aangeven waar jij in deze 
korte tijd bij GWVV 1 al veel van hebt geleerd? 
 
Wat ik allemaal bij GWVV 1 heb geleerd, is heel veel. 
De balsnelheid is heel hoog, het opbouwen is veran-
derd, je moet feller zijn in de duels en volwassener 
gaan voetballen. 
  
Hoe ervaar jij het allemaal zelf? Je lijkt het allemaal rus-
tig over je heen te laten komen. Het was voor menig 
GWVV supporter toch wel even afvragen van ……….. wie 

is toch die lange jeugdige speler die achterin loopt te 
voetballen? 
 
Voordat ik echt bij het 1e  begon te voetballen had ik al 
1 wedstrijd bij onder de 21 meegespeeld. Daarnaast 
heeft het Jan Rieken toernooi mij ook goed geholpen 
om het spel van de senioren beter te begrijpen. Hoe ik 
voetballen bij GWVV1 ervaren heb? In het begin heb ik 
veel spanning, maar als ik éénmaal aan het voetballen 
ben dan wordt dat minder. De spanning voor de wed-
strijd zal er altijd blijven. 
  
Je speelde bij de jeugd altijd in de voorste linie. Heeft 
Edwin je omgeturnd naar verdediger? En op welke posi-
tie speel je zelf het liefst? 
  
Het klopt dat ik tot en met de C junioren voorin heb 
gespeeld. In de jaren erna werd ik onder leiding van 
Leo Bruggeman op de centraal midden gezet. Bij JO-17 
onder leiding van Koen Hunting ben ik pas centraal 
achterin gaan spelen en dat is ook mijn favoriete posi-
tie.  
   
Bij cornerballen wordt je altijd naar voren geschoven 
om met je lengte voor gevaar te kunnen stichten. We 
hebben al veel cornervarianten in de afgelopen wed-
strijden voorbij zien komen waar jij bij sommige dan ook 
betrokken bent. Ben jij in kopduels altijd al sterk ge-
weest of is dit ook iets waar jullie tijdens de oefenstof 
op trainen? 

Sem in actie in de wedstrijd tegen Meddo 

Sem hier op de foto met z’n team  
bij het kleutervoetbal van G.W.V.V. 
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Ik word inderdaad door mijn lengte als kopsterk ge-
zien, maar dat gevoel heb ik niet. Het is vooral de ti-
ming waar ik nog aan moet werken. 
   
Het is nog niet zolang geleden dat je altijd met een 
groepje jongeren bij de ballenvanger achter het doel 
stond te kijken naar GWVV 1. En nu speel je dan zomaar 
in de basis mee in de derby tegen Ulftse Boys. Hoe heb 
jij dit duel beleefd? 
 
Het is een super gevoel om in de basis van het eerste 
te mogen voetballen en dan vooral met zo’n belangrij-
ke pot. Ik had heel veel spanning voor de wedstrijd, 
maar tijdens de wedstrijd ging dat weg. 

Enkele stellingen; 
Kermis of Carnaval?  
Kermis. Verplicht gek doen vind ik niet zo leuk dus 
daarom kies ik voor kermis. 
Voor of achter in spelen?  
Achterin, omdat ik het spel het liefst voor mij zie. 
Gekleurde of lekker simpele zwarte voetbalschoenen?  
Maakt me niet zo veel uit als ze maar lekker zitten. Als 
ik echt een kleur moet kiezen dan hou ik het simpel. 
Jeugd of senioren?  
Senioren, omdat je altijd in het spel betrokken wordt. 
Nederlandstalig, hiphop, hardstyle of wat anders in de 
kleedkamer?  
Hardstyle, want ik luister dat in mijn vrije tijd ook altijd. 
  
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
jij dan wensen? 
 
Ik zou willen wensen dat ik weer een keer kan scoren, 
want dat is al een hele poos geleden. 
  

Waar kun je absoluut niet tegen of heb je een bloedhe-
kel aan en waar kun je van genieten? 
 
Waar ik een hekel aan heb is het onnodig zeiken op 
spelers als ze maar een klein foutje maken. Ik kan ge-
nieten van een wedstrijd waar iedereen alles gegeven 
heeft en dan toch nog winnen. 
  
Waar kunnen we je midden in de nacht voor wakker 
maken? 
 
Sporten. Het komt ook een beetje door mijn opleiding 
dat ik gewend ben dat ze me midden in de nacht wak-
ker maken om in actie te komen. 
  
Waar kunnen we je buiten het voetbal om nog meer 
vinden in je vrije tijd? 
 
In de sportschool. 
 
Sem, bedankt voor je deelname aan deze rubriek. We 
wensen je heel veel succes en speelpezier bij GWVV 1. 
 
De redactie. 

Sem in de kampioenswedstrijd JO17-1 tegen Etten 
 seizoen 2017-2018. 

O p 8 december 1889 
richtte Pim Mullier de 
Nederlandschen Voet-
bal- en Athletischen 
Bond (NVAB) op. Zijn 
doel was om zoveel mo-
gelijk Nederlanders te 
laten voetballen.  
Bijna 130 jaar later telt 
het voetbal ruim 1,2 
miljoen leden en is het 
volkssport nummer 
één. De KNVB staat 
daarom dit seizoen stil bij de viering van 130 jaar geor-
ganiseerd amateurvoetbal.  
Om dit jubileum te vieren is een uniek jubileumshirt 
ontwikkeld waarvan elke vereniging in Nederland dit 
seizoen één exemplaar krijgt. Een shirt dat hopelijk een 
mooie plek krijgt in alle kantines of bestuurskamers van 
Nederland. Als aandenken aan het feit dat we met el-
kaar het Nederlandse voetballandschap vormen en 
kleur geven. Het patroon op het shirt bestaat uit een 
samenspel van vormen en vlakverdelingen die ook zijn 
terug te vinden op de shirts van alle Nederlandse ama-
teurverenigingen. Op deze manier verenigen we 130 
jaar Nederlands amateurvoetbal in één uniek oranje 
shirt. Een waar collector's item dat hopelijk een mooie 
plaats in jullie kantine krijgt. Als aandenken aan het feit 
dat we met elkaar het Nederlandse voetballandschap 
vormen en kleur geven. 
Shirtje ruilen 
In de traditie van het alom bekende ritueel 
‘shirtje ruilen’ komt de KNVB in de komen-
de maanden niet alleen naar alle amateur-
clubs toe om het shirt uit te reiken, maar 
ook om een shirt van de vereniging zelf te 
ontvangen. Het uiteindelijke doel? Zorgen dat alle 
shirts uit het Nederlandse amateurvoetbal een ere-
plaats krijgen op de KNVB Campus in Zeist. 

KNVB media 19 september 2019 

KNVB viert 130 jaar voetbal:  
shirtje ruilen? 
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T itels zijn niet mijn sterkste punt, maar er moet nu 
éénmaal iets boven een stukje tekst staan om de aan-
dacht te trekken. 
 
In de 1ste Boogbal van dit seizoen staat bij de standen 
dat GWVV 4 3 wedstrijden heeft gespeeld en 2 punten 
zou hebben met 8 goals voor en 10 goals tegen. Er mist 
dus een wedstrijd in het overzicht van Toon de mees-
ter. Deze wedstrijd was uit tegen Westendorp 2. Aan-
gezien Westendorp 1 een vrij weekend had was het 
tweede van hun aangevuld met een aantal spelers van 
het eerste. Het begin van deze wedstrijd verliep niet 
geheel naar wens. Ondergetekende werd ondanks al 
zijn jarenlange ervaring voorbij gelopen alsof hij er niet 
stond. Gelukkig hadden ze bij Westendorp alleen maar 
een paar voorhoedespelers van het eerste gevraagd 

H et nieuwe seizoen staat voor de deur en dat bete-
kent weer een aantal nieuwe gezichten in het altijd ver-
anderende tweede elftal.  
Een aantal jonge talenten heeft de weg naar het vlag-
genschip weten te vinden en een viertal ervaren krach-
ten maakt dezelfde weg terug naar het tweede elftal. 
Gelukkig staat het vertrouwde gezicht van Peter Roes 
voor de groep om er ook dit jaar weer een succesvol 
seizoen van te maken. De voorbereiding geeft hoop op 
een mooi seizoen, er wordt gewonnen van Gendringen 
2 en FC Dinxperlo 2 (ZA). Het nieuwe team lijkt elkaar 
snel te hebben gevonden want met deze wedstrijden 
worden de tegenstanders met goed spel aan de kant 
gezet. Helaas weten de mannen van Peter niet door te 
dringen tot de volgende ronde omdat er ruimschoots 
wordt verloren van het 2 klasse hoger spelende VIOD 
2. Op 22 september begint de competitie tegen Peeske 
2, niemand weet echt wat hij kan verwachten omdat 
GWVV 2 dit jaar wederom een klasse hoger speelt (3e 
klasse reserve). De teleurstelling is groot als de eerste 
wedstrijd dan ook met 0-3 wordt verloren. In de eerste 
helft speelt iedereen onder zijn niveau en kijkt het in 
de rust al tegen een ruime achterstand aan. De tweede 
helft een totaal ander beeld waarin GWVV minimaal 4 
of 5 keer had moeten scoren maar een geweldige kee-
per en het aluminium stond een wederopstanding in 
de weg.  Een week later kan GWVV 2 het tij tegen Wes-
tervoort 2 niet keren, ondanks het redelijke spel wordt 
er wederom ruim verloren (4-2). In tegenstelling tot 
vorig seizoen wordt in deze klasse elke fout tot nu toe 
afgestraft. Het eerste punt wordt een week later be-
haald tegen DVC 4, op een natte Buitenham komt het 
tweede helaas niet tot scoren maar trekt het een ver-
diend gelijkspel over de streep (0-0). Helaas kan de lijn 
naar boven niet worden ingezet omdat er een week 
later wederom wordt verloren van OBW 3. Na een goe-
de eerste helft krijgt het helaas vlak na rust een onge-
lukkig doelpunt tegen. De mentale tik kwam het elftal 
niet meer te boven waarna OBW uit kon lopen naar 
een 3-0 overwinning. Op 27 oktober moeten de eerste 
punten worden behaald tegen EDS uit Ellecom. EDS 
staat net als GWVV niet erg hoog op de ranglijst waar-
door de teams op voorhand aan elkaar gewaagd zijn. In 
een zeer goede eerste helft lopen de Geel-Witten uit 
naar een comfortabele voorsprong van 4-0. De tweede 
helft is helaas een stuk minder, GWVV wordt slordig 
maar komt ondanks de twee tegen doelpunten niet 
heel erg in de problemen (eindstand 5-2). Jim Weij-
kamp tekent in de eerste helft voor zijn eerste glas zui-
vere hattrick, helaas voor Jim wilde EDS niet mee wer-
ken om Jim zijn verdiende hattrick bal mee naar huis te 
geven. Zelf een warm balletje in de kantine zat er hier 
niet in maar de 3 punten konden wel mee naar Varssel-
der.  
Tegen VVG 2 legt GWVV met vlagen prima combinatie 
spel op de mat, echter weet VVG slim te profiteren van 
een aantal zwakke momenten en weet het uit te lopen 
naar een 5-1 overwinning. Met het vertoonde spel kan 
GWVV 2 absoluut vooruit om de komende weken te 
proberen het tij te keren en te klimmen op de ranglijst.  
De volgende wedstrijd is na 3 uitwedstrijden eindelijk 
weer thuis op de Buitenham. Koploper DVV 2 komt op 
bezoek en de mannen van Peter gaan er alles aan doen 
om de eerste thuis overwinning veilig te stellen.  
 

Chiel le Comte 

GWVV 2 op zoek  
naar punten! I n de eerste drie wedstrijden zijn ook de eerste drie 

punten bij elkaar gesprokkeld. Geen overtuigende start 
van de mannen van het 3e elftal, maar wel genoeg po-
tentie om hiermee verder te gaan.  
De thuis wedstrijd tegen Montferland verliep niet naar 
wens. Tegen deze directe concurrent wisten we de ge-
hele wedstrijd geen vuist te maken. Met een 2-6 neder-
laag hebben we ook helaas geen enkel moment aan-
spraak weten te maken om er ook maar een spannen-
de wedstrijd van te maken.  De aankomende twee 
wedstrijden tegen Etten en Breedenbroek zijn op pa-
pier twee zware wedstrijden, al vroeg in het seizoen is 
al wel bekend dat deze twee ploegen mede zullen strij-
den voor het kampioenschap. Etten 4 thuis op dat mo-
ment 2e op de ranglijst trad gemotiveerd en fanatiek 
aan de aftrap. Waar we begin van de wedstrijd nog 
moeite hadden om de wedstrijd in controle te houden 
was het één afstandsschot van Stijn van Remmen die 
de wedstrijd deed kantelen en daarmee de ruststand 
van 1-0 op het scorebord wist te zetten. Na de rust 
kwamen we niet goed uit de kleedkamer, binnen de 
tien minuten wist Etten de stand weer gelijk te zetten. 
Etten zetten de 2e helft aan, had de meeste balbezit en 
de grootste scoringskansen. Maar Stand-in Keeper Jan-
ole wist met enkele fabelachtige reddingen zijn doel 
schoon te houden. Zo’n 10 minuten voor tijd was het 
wederom Stijn van Remmen die met een droge schui-
ver in de verre hoek de bal in het net van de tegenstan-
ders wist te schieten, 2-1. Daarna is er met man en 
macht verdedigd om de overwinning over de streep te 
trekken.  
De week er op, zware wedstrijd nummer 2 tegen Ajax 
Breedenbroek. De goede punten uit de vorige wed-
strijd in de voorbespreking benoemd. Niets is onmoge-
lijk tegen een veel hoger geklasseerde Ajax Breeden-
broek. Maar al snel bleek niets minder waar. Op het 
natte 2e veld keken we naar de eerste 20 minuten al 
tegen een 0-3 achterstand aan. De hele wedstrijd lie-
pen we achter de feiten aan. Met rust was het al 0-5. 
Na de thee is Ajax Breedenbroek nog uitgelopen naar 
een 0-8 einduitslag en daar mogen we nog blij mee 
zijn. Ze hebben ons hierin ‘’gespaard’’. Wedstrijd om 
snel te vergeten. Op naar de laatste wedstrijden voor 
de winterstop, zien dat we een stabielere positie in de 
middenmoot van de ranglijst kunnen verdienen. 
 
Gr. Stijn.  

GWVV 3 

Met GWVV 4 de winter in! 
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zodat wij in de eerste helft ook nog konden scoren. In 
ieder geval gingen we met een 4-2 achterstand de 
kleedkamer in. Ondergetekende werd gewisseld en 
ging zich lekker douchen. Toen we na 10 minuten weer 
buiten kwamen was de verbazing dan ook groot dat 
het 4-5 op het scorebord stond. Rick Hendrixen had 
één of andere opleving gehad en was superscherp aan 
de tweede helft begonnen. Onder het genot van een 
lekker kopje koffie en een beetje sociale prietpraat met 
de lokale groenvoorzieners werd de wedstrijd alleen 
maar vreemder en vreemder. De voorsprong van 4-5 
werd omgezet in een achterstand van 6-5. Er werd zelfs 
nog een penalty gestopt door onze keeper, Cas Aal-
ders. Uiteindelijk konden we nog wel de verdiende ge-
lijkmaker tussen de palen schieten en gingen we in ie-
der geval met 1 punt naar huis. 
De volgende wedstrijd was thuis tegen Gendringen 4. 
Laatstgenoemde rekende wij vooraf tot één van de ti-
telkandidaten. Totdat een dragende speler van Gen-
dringen uitviel met een blessure hadden zij het betere 
van het spel en konden wij daar weinig tegenover 
zetten. Nadat zij hun team moesten aanpassen kwa-
men wij beter in het spel en konden wij hun beter on-
der druk zetten. Na een enerverende wedstrijd waarbij 
verbaal geweld helaas niet wegbleef en de tegenstan-
der meer en meer tegen zichzelf aan het voetballen 
waren zijn we geëindigd met een 3-1 overwinning. 
Een aantal dagen later konden wij genieten van de 
klaagzang die het team uit Gendringen had geschreven 
in het lokale voetbalblaadje. Schijnbaar hebben wij wel 
indruk gemaakt. In ieder geval de scheidsrechter die de 
wedstrijd floot. Ik zou zeggen jongens, we komen nog 
een keer bij jullie en dan kunnen jullie revanche nemen 
(op het veld natuurlijk). Na deze toch ietswat onver-
wachte overwinning zag de stand op de ranglijst er 
meteen een stuk aardiger uit. 
Het weekend erop waren we vrij en veel spelers van 
GWVV 4 hebben deze tijd optimaal ingevuld met kwali-
teitstijd voor het gezin. De week erop mochten we 
weer thuis spelen. Om de één of andere reden speel-
den we weer op het grasveld in plaats van op het 
kunstgrasveld. De lokale beheerder had een kleine ver-
gissing gemaakt en dacht dat wij thuis tegen Silvolde 
moesten. Het moest echter RKZVC 5 uit Zieuwent zijn. 
Om niet de hele administratie van de lokale beheerder 
door de war te schoppen hebben we de wedstrijd maar 
gewoon op het grasveld gespeeld. Ondanks dat de te-
genstander onder aan de ranglijst bungelt speelden zij 
helemaal niet zo slecht. Zoals bij veel teams die onder-
aan de ranglijst bungelen missen ze vaak scorend ver-
mogen. Bij ons was Rick Witteveen helemaal hot, zijn 
mooiste goal van die dag is wekenlang in ’t Dorpshuus 
op het beeldscherm te bewonderen geweest 
(misschien nu nog). In ieder geval zat ik op de bank en 
zou ik eigenlijk niet meedoen omdat een bier proeverij 
ietwat verkeerd gevallen was bij mij. Omdat er niet zo-
veel wissels waren had ik me toch maar omgekleed en 
samen met Tom Wanders waren we eigenlijk bankbe-
zetting. We stonden op een gegeven moment met 5-1 
voor en door geklungel achterin en een aantal persoon-
lijke fouten kwam de tegenstander nog terug naar 5-3. 
Om de wedstrijd in het slot te gooien werd ik toch in 
het veld gebracht en aangezien de eindstand ook 5-3 
was heb ik mijn speeltijd goed gebruikt (ook al was de-
ze maar 30 seconden). 
 
Afleggen. 
Tijdens bovenstaande wedstrijd hadden Tom Wanders 
ik alle tijd om even met elkaar te babbelen. Voetbal op 
ons niveau is grotendeels sociaal bezig zijn en ik vond 
het heel verassend wat Tom zoal te vertellen had. 

Tom heeft een beetje een “haat/liefde” verhouding 
met Rick Hendrixen. Dit komt voornamelijk voort uit 
een gezonde rivaliteit wie er topscoorder wordt van 
GWVV 4. Zoals iedereen weet is de topscoorder van 
GWVV 4 eigenlijk ook de topscoorder van geheel 
GWVV en wint dus de felbegeerde Boogbal Topscoor-
ders Trofee. Het elkaar de ballen gunnen of zoals het 
hierboven staat de bal goed afleggen voor de ander is 
nog wel eens een punt van aandacht. Tom Wanders gaf 
in ons gesprek aan dat hij stage ging lopen bij GUV te 
Aalten. GUV is sinds dit seizoen onze sponsor die prijkt 
op de achterkant van onze trainingsjacks. Tom had ver-
nomen dat zij bij GUV zeer bedreven waren in het 
afleggen en Tom wilde daar meer ervaring in krijgen. 
We hebben met zijn allen nog een poging gedaan om 
Tom uit te leggen wat afleggen op het voetbalveld be-
tekent en wat afleggen bij het GUV betekent, maar 
Tom blijft bij zijn stage. 
Volgens mij gaat Tom Wanders de volgende keer een 
stukje schrijven in de Boogbal, misschien krijgen we 
dan ook een stage verslag. Ik moet zeggen dat ik trots 
ben op Tom dat hij op zijn leeftijd nog steeds open 
staat voor nieuwe zaken. 
Na deze kleine uitstap geen we verder met de gespeel-
de wedstrijden. Zondag 3 november moesten we weer 
thuis, maar nu tegen VVG’25 5. In de voetbalapp zag ik 
al dat er weer veel voetballers zich hadden aangemeld. 
In totaal hadden we 17 spelers en aangezien er maar 
16 op het digitale wedstrijdformulier kunnen had ik al 
geregeld met de leiding dat ik dan als supporter op de 
bank zou gaan zitten. Kon ik meteen een goed wed-
strijdverslag maken. GWVV 3 had echter niet veel spe-
lers en na een klein beetje overleg mocht ik met GWVV 
3 meedoen. Omdat ik in principe wissel zou zijn pen-
delde ik een beetje tussen het hoofdveld en het twee-
de veld om van beide wedstrijden om de hoogtepun-
ten niet te missen. GWVV 4 had een taaie wedstrijd en 
kwam niet goed uit de startblokken. Er was ook een 
zeer zware reservebank die pas in de tweede helft ac-
tief zou worden. Bij GWVV 3 ging het veel slechter. Eén 
van de dragende spelers ging al na 15 minuten van het 
veld omdat hij dacht dat hij nog in het café was. Een 
tijdje later viel er weer een speler uit (dit keer door een 
blessure) en hoppa, zo ben je een wisselspeler die ei-
genlijk niet aan het spelen zou komen en zo loop je in 
de rust warm omdat je de tweede helft mag invallen. 
Kleine miscommunicatie met de leiding van GWVV 3 
omdat ik dacht dat ik meteen mocht beginnen. In ieder 
geval na 10 minuten mocht ik meedoen. Helaas was 
mijn inbreng gering en werd de wedstrijd met 0-8 ver-
loren. Niet meteen denken dat ik 8 goals om mijn oren 
heb gekregen, het stond al 0-6 voordat ik binnen de 

(Vervolg GWVV 4) 
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Foto van de week! 
O ok een leuke foto gemaakt? 
Stuur deze naar;  
boogbal@gwvv.nl . De mooiste foto 
van de week publiceren we op het 
scherm in het Dorpshuus! 
Diverse foto’s zijn op het scherm in het Dorpshuus 
voorbij gekomen zij werden alle genomineerd voor 
mooiste foto van de week. De redactie heeft hieruit 
vervolgens de leukste foto geselecteerd en verkozen 
tot foto van de maand.  
Dat is deze maand geworden de foto waar Jos Ketelaar 
leider Wies Kummeling zijn voetbalschoenen laat 
uittrekken. De liefde van de leider voor zijn elftal kan af 
en toe ver gaan.  
 
Zie hier het bewijs! 

Confidencus Groep bv 

Werkgelegenheid  
& advisering 

De Confidencus Groep biedt duurzame kansen voor 
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op 
de arbeidsmarkt en adviseert en ondersteunt bedrij-
ven bij het inzetten van de juiste concepten, metho-
den en middelen bij het in dienst nemen van deze 

mensen. 
www.confidencus.nl 

lijnen kwam. Tijden het douchen nog wel even het 
mooie nieuws te horen gekregen dat GWVV 4 met 3-0 
gewonnen had. De tegenstander was in de eerste helft 
helemaal aan gort gespeeld door de wat ervaren spe-
lers van GWVV 4 en in de tweede helft mochten de 
jonge honden het afmaken. Tenminste dit is de infor-
matie die ik van de ervaren spelers kreeg. 
Voordat dit verhaal en de stand in de Boogbal niet 
klopt geef ik nog even de uitslag van de laatst gespeel-
de wedstrijd. Deze was uit tegen Kilder 4. 
Deze wedstrijd werd door GWVV 4 gewonnen met 1-5. 
Een gedetailleerder verslag zal de volgende keer in de 
Boogbal staan. Na 7 wedstrijden staan we op de 4de 
plaats en hebben we 14 punten. 
Dit keer weinig info over het leven buiten het voetbal 
om. Er waren maar weinig weekenden waarbij er niet 
gevoetbald werd. De volgende keer is er en grotere 
kans dat er meer info komt over activiteiten die buiten 
het voetbal om georganiseerd worden. 
 

De groeten, Hans Bruins 

In de wedstrijd 
GWVV-Meddo 
zagen we oud 
Boogbalredac-
teur Frank Mo-
lenaar als foto-
graaf. Hij legde 
de beelden vast 
van de wed-
strijd waarin zijn 
zoon Koen als 
leidsman op-
trad. Leuk! 

mailto:boogbal@gwvv.nl?subject=Inzending%20Foto%20van%20de%20week
http://www.confidencus.nl
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Supporters van GWVV 
gaan door  

weer en wind! 

G WVV kent een grote supportersschare. Vaak wordt 
er bij uitwedstrijden door de gastheren gevraagd;  “Is 
heel Varsselder-Veldhunten uutgelopen?” Antwoord op 
deze vraag hoeven we niet te geven want ze kunnen 
met eigen ogen zien dat de supporters uit Varsselder-
Veldhunten maar wat graag gaan kijken naar hun 
GWVV. De penningmeester van de uit vereniging ont-
vangt ze in de handen wrijvend dan ook maar al te 
graag. Dit levert niet alleen maar geld in het laadje 
door de entreegelden, maar ook in de rust wordt er 
wat verteerd. De GWVV supporter is herkenbaar aan 
zijn GWVV geel-witte sjaal/petje of paraplu, maar ook 
aan zijn onverzettelijkheid als het gaat om het trotse-
ren van de weersomstandigheden.   
Met een select gezelschapje van GWVV supporters 
zitten we op een donderdagavond, dé clubavond van 
GWVV, bij elkaar om met elkaar van gedachten te wis-
selen over het wel en wee bij GWVV. Doorgewinterde 
supporters van GWVV als Theo te Kaat, Jan Mulder, 
Gert Ketelaar en de gebroeders Willy en Paul Schut. Al 
jaren achtereen bezoeken zij de wedstrijden van GWVV 
1 en gaan naar alle uithoeken van de Achterhoek om 
hun clubje aan het werk te zien. Trouwe GWVV suppor-
ters waar zij de definitie ‘trouw’ aan toekennen van, 
supporter in goede en slechte tijden. Als het slecht is 
niet meteen negatief zijn maar wel scherp zijn, in posi-
tieve zin. En daarbij mag ook best weleens bij gezegd 
worden als ze er een keer niets aan gedaan hebben 
vandaag. En zoals Jan Mulder terecht aangeeft de te-
genstander kan ook eens een keer beter zijn. En zoals 
Gert Ketelaar zegt hierover; “Nu we in de situatie zitten 
waarbij we met een heel jong elftal komen, moet je het 
ook kunnen accepteren dat het een keer hartstikke 
misgaat.” De liefde voor GWVV gaat behoorlijk ver als 
het betreft de reisafstanden maar de bekerwedstrijd 
tegen Rood-Wit in Giesbeek laten ze toch schieten. Jan 

Mulder die in dat 
weekend naar Italië 
op vakantie gaat is 
nog net niet zo trouw 
dat hij er voor terug-
komt. Toch houdt hij 
in uitzonderlijke ge-
vallen dat hij niet kan, 
app contact met zijn 
broertje Bennie. En 

met z’n vrouw heeft hij 
de afspraak, als er zon-
dags nog wat gebeuren 
moet, dan voor 12 uur ’s 
morgens want in de mid-
dag “mok noar het voet-
bal toe”. Voor het weer 
heeft geen van de heren 
al eens een wedstrijd 
geschrapt, dat mag geen 
aanleiding zijn om niet 
te gaan. Paul Schut die 
net binnenvalt kan het 
beamen; “Wi’j knappen 
oaveral heer, wi’j ken-
nen gin end”. Het GWVV 
dna is terug te vinden in 
de accommodatie, Willy Schut krijgt vaak van de bezoe-
kende verenigingen te horen; “Wat hebben jullie het 
hier toch geweldig in orde.” En ook de anderen praten 
vol trots, als er over de accommodatie wordt gespro-
ken. Ook wordt er vaak in de buitenwereld gesproken 
over de vele Ulftse spelers die bij GWVV spelen, en 
daar ergeren zich sommigen nog wel eens aan, jongens 
die zich in de loop van de jaren ook echt GWVV’er zijn 
gaan voelen en ook daar staat GWVV bekend om. Wel 
vinden ze, als je het over het GWVV dna hebt, meer 
uitgestraald mag worden dat De Buitenham van GWVV 
is en dat daar maar niet zo gewonnen gaat worden, 
GWVV is baas op de Buitenham. Als supporter hoor je 
achter het team te gaan staan, met kreten als; 
‘aanvallen’, ‘naar voren’ en ‘schieten’ die supporter 
Beent Klynsma vaak uit slaakt kunnen de spelers net 
dat stapje extra geven bij. Zoals Beent dat doet kan dat 
geen mens, maar Jan Mulder geeft aan dat ‘oppeppen’ 
in positieve zin al voldoende kan zijn. Niet ‘nölen’ of 
‘deurdrammen’ naar de scheidsrechter toe want dat 
werkt alleen maar averechts. Het is zaak van de trainer 
en leiding om hier goed mee om te gaan. Je hoeft na-
tuurlijk geen ‘watje’ te zijn in het veld wat dat betreft, 
maar blijf wel bij de weg. Ook de lagere teams krijgen 
zo af en toe de aandacht van de heren supporters, 
“maar om niet te veel op de zondag weg te zijn van het 
thuisfront moet je zo nu en dan keuzes maken” zegt 
Gert Ketelaar, die bij de thuiswedstrijden ook nog eens 
de scheidsrechter ontvangt op de Buitenham. 
Op de vraag aan de heren of GWVV rijp was voor de 3e 
klasse, zijn ze unaniem van mening dat ze best blij mo-
gen zijn dat het zo gelopen is, want met de oudere spe-
lers loop je toch kans op blessures en moet je terugval-
len op de jongeren. Het was afgelopen seizoen, “een 
mooi seizoen” zegt Jan Mulder en vult Theo te Kaat aan 
“en boavenin met drae’jen, wa wo’j nog meer, met een 
mooie 2e plaats, hoger hey’j niet vol te zuuken.” Als je 
met deze jonge groep, die er nu staat,  “een paar joar 
wieter bunt en ze ook bi’j mekaar blieven dan zo’j zeg-
gen können dan ko’j us een keer noar de 3e klasse kon-
nen goan” zegt Willie. Het is zaak om nu in de 4e klasse 
van de ondersten weg te blijven en in de middenmoot 
te eindigen met deze jonge groep, doelstelling moet 
zijn niet degrade-
ren. “Allemoal 
moeilijke, zware 
maar ook prachti-
ge, mooie, leuke 
wedstrijden te-
gen oa Gendrin-
gen, Ulftse Boys 
en Etten” vult 
Theo te Kaat aan. 
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De voortekenen zijn goed als we de voorbereiding be-
kijken, deze jonge groep met een gemiddelde leeftijd 
van 21 jaar speelden tegen PAX gelijk, speelden een 
goed Veltins toernooi en wonnen overtuigend van vv 
Montferland in de beker, en dan te bedenken dat de 
vaste krachten Lars Hendrixen en Merijn van Arragon 
er nog niet bij waren. “En dat zijn toch zeker niet de 
minsten” zegt Paul Schut. Achterin hebben we momen-
teel een hele jonge linie staan, “maar toch degelijk, 
zoals ze zondag stonden te verdedigen” vind Gert Kete-
laar. “Een hele andere beleving binnen het team, nu de 
wat oudere spelers lager zijn gaan spelen, voetballen 
kunnen ze wel.” Ze hebben natuurlijk veel geleerd het 
afgelopen seizoen, van jongens als Ron en Niels. Nu 
moeten ze het zelf doen “En natuurlijk is het heerlijk 
voetballen als je er zo’n jongen als Ron er een keer tus-
sen hebt lopen” zegt Theo te Kaat. Bij de keuzes van de 
trainer wordt er onderling tussen de supporters langs 
de lijn best wel eens gesproken als deze keuze in hun 
ogen niet juist is. “Hoe kö’j dat now maken” als er bv. 
een speler de laatste paar minuten nog mee moet 
doen. En met zulke dingen mag je rustig Eugène of 
Freek (TC) over aanspreken als je als trouwe supporter 
een andere mening bent toegedaan. “En met sommige 
trainers kun je het er wel over hebben en voor sommi-
ge trainers waarbij het een beetje gevoeliger ligt, niet”, 
in de ogen van Gert Ketelaar. De heren zien GWVV het 
liefst vanuit de verdediging mooi opbouwen en hierbij 
het middenveld niet overslaand “en dat kunnen ze ook 
heel goed” zeggen ze gezamenlijk in koor. De tijd van 
hoog, (in de peppels) lang, en wiet is geweest. De snel-
heid  van het spel is ten opzichte van eerder veel hoger 
geworden. Op de trainingen wordt bij de selectie, maar 
ook bij de lagere teams veel meer geleerd, ik ben er 
van overtuigd “die jongens leren voetballen” zegt Gert. 
“Mooi ploegje zo bij elkaar” zegt Jan en ook de rand-
voorzieningen die het voetbal mogelijk moeten maken 
zijn goed op orde. Belangrijk is dat de jongens “plezier 
in het voetballen hebben” en dan “Geet ’t vanzelf ook 
beater” zegt Jan. 
Vele anekdotes kwamen er die avond voorbij van, de 
GWVV verzorger met z’n ‘heilig’ emmertje, de bats die 
Jan Mulder achterna zat, de auto vol supporters op de 
verkeerde accommodatie, de secretaris die een ster 
speler aangetrokken dacht te hebben, de vele regen in 
Groessen en nog veel meer van zulke smeuїge verha-
len. 
Als laatste en daar kan iedereen met de volle overtui-
ging achter staan;  
 

“Varsselder-Veldhunten is er trots op 
 dat GWVV een waardige 4e klasser is.”     

GWVV ‘s jonge generatie tegen vv Montferland. 

D e sponsorcommissie GWVV heeft van Phone House 
Oude IJsselstreek voorafgaand aan de wedstrijd van 
GWVV—Ulftse Boys een cheque t.w.v. € 1700,- in ont-
vangst mogen nemen.  
Veel inwoners/leden/donateurs in Varsselder melden 
zich bij Phone House Oude IJsselstreek voor het aan-
sluiten op het glasvezelnet van Glasvezel Buitenaf. 
Vóór 15 juli moest 35% van de inwoners een glasvezel-
abonnement afsluiten om de daadwerkelijke aanleg 
doorgang te laten vinden. Dit is met een percentage van  
40% ruimschoots gelukt. Het aanmelden voor aansluiten 
op het glasvezelnetwerk maakt deel uit van de Phone 
House clubactie. (Zie elders in deze Boogbal)  
Wij bedanken Phone House Oude IJsselstreek voor dit 
hele mooie bedrag, en natuurlijk ook al de inwoners 
van Varsselder, die kozen voor het glasvezelnet van 
Glasvezel Buitenaf via het aanmelden bij Phone House 
Oude IJsselstreek. 

Sponsorcommissie 
Nieuws 

Mark Heuthorst en Hajon Westerveld van Phone House Ou-
de IJsselstreek overhandigen de cheque aan de sponsorcom-
missie van GWVV. 
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2019/2020 

D e elftallen zijn ingeleverd en verwerkt. Enkele fa-

voriete spelers blijken er wel tussen te zitten. De afgelo-

pen drie speelrondes hebben al meegedaan voor de 

punten telling, waardoor de eerste tussenstand bekend 

is.  

 

Dit jaar hebben we helaas niet al te veel aanmeldingen 

mogen ontvangen. Maar zoals  Johan Cruijf zou zeggen 

elk nadeel heeft zijn voordeel, voor de deelnemende 

coaches meer kans op prijs! 

 

Als we kijken naar de positie van keeper dan is het 

voornamelijk de keuze gemaakt tussen Casper en Sven. 

Hierin is niet één favoriet naar voor gekomen.  

Waar vorige jaar in de verdediging Chiel le Comte nog 

veel de voorkeur kreeg is het stokje nu overgedrgen 

aan Dirk jansen en Jurgen Schut.  

Op het middenveld blijft Theo Heutinck na al die jaren 

nog steeds bij de top te horen, vergezeld met onder 

andere Ron Prinsen en Sam Overbeek die door veel 

deelnemers unaniem zijn gekozen.  

In de aanval zien we net als vorig jaar veel dezelfde na-

men terug komen. Rick Hendrixen en Cas de Neling 

(momenteel ook de topscoorders van de seizoenstart) 

maken de dienst uit.  

 

De laatste drie wedstrijden tellen al mee in de punten-

telling, de eerste tussenstand is dan ook bekend. De 

tussenstand van de eerste editie GWVV Superelf in de 

Boogbal komt uit op 14 november. Daarom valt num-

mer 14 deze editie in de prijzen.  

Jan Ole Kantus, Gefeliciteerd! 

 

Gr. Competitieleider Stijn. 

Stand Superelf 

seizoen 2019-2020  

1 Niels Jansen Grensjager 86 

2 Sandra Immink De Huppelklumpkes 84 

3 Theo Heutinck The Champ 83 

4 Menno Wenting VV WIV 81 

5 Ferdie v/d Pavert TKS 81 

6 Lucia Heutinck Het geknipte team 79 

7 Martijn Klompenhouwer One team One Dream 79 

8 Wim Klompenhouwer WK-C 79 

9 Karin Boland GWVV Forever 78 

10 Rien Klompenhouwer FC Tikie-takie 78 

11 Robin Klompenhouwer Fc Robin 75 

12 Jelle Boland FC Snelle Jelle 74 

13 Miel Erinckveld Poar pielen FC 73 

14 Jan-ole Kantus FIFA-point united 70 

15 Cas de Neling BFT 68 

16 Stijn van Remmen Brutus FC 67 

17 Hans Boland FC Veldzicht 66 

18 Nico Immink De Imminkjes 65 

19 Glenn Robben FC Maise makkers 65 

20 Nico Marcus Fc Canon 65 

21 Bennie Mulder The Godfather 61 

22 Cas Aalders Dreamteam 60 

23 Kees v/d Pavert The Kellers 57 

24 Marjolein Niesink The Boys van Majo 57 

25 Carlo Cornielje Waally-team 55 

26 Bart Rots A2 53 

27 Eus Lucassen Waterboys 53 

28 Joost Schut 180 52 

29 Marie-José Cornielje FC Kwiebes 37 

30 Mart de Leeuw EL Koekoek 31 

31 Jordy Bussink Grote spelers 30 

32 De vieftig Club De oudjes 30 

Jan-ole Kantus — ‘’FIFA-point United’’ 

 

Casper Bussink 

 

Mart Aalders—Jurgen Schut—Chiel le Comte 

  

Jos Ketelaar—Sam Overbeek—Niek ter Voert 

Ron Prinsen 

 

Cas de Neling—Rick Hendrixen—Wessel Immink 
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Dat kump in de Boogbal 

 

 Scorebord 
De afstandsbediening voor het scorebord vraagt 
nogal een precieze afstemming om de juiste score op 
het bord te krijgen. In een wedstrijd van GWVV 4 
was het Sander Geerts die een blokkade vormde 
voor de bediening richting het scorebord. Na wat op/
aanmerkingen richting Sander bleek hij zo atletisch 
te zijn, dat hij telkens als er gescoord werd als een 
ballerina een spreidsprong maakte zodat de connec-
tie wel gemaakt kon worden. 

 Sollicitatie 
Bij afwezigheid van keeper Koen Bussink moest 
noodgedwongen veldspeler Jan-Ole Kantus de posi-
tie ‘op doel’ innemen bij GWVV 3. Tegen koploper 
Etten wist hij met mirakelse reddingen de overwin-
ning binnen te slepen. Naderhand was hij zo enthou-
siast dat hij overwoog om te ‘solliciteren’ naar de 
functie van keeper. Voor menigeen was dat helemaal 
niet nodig. “Wat solliciteren? I’j bunt meteen an-
genommen.” 

 Week later  
Een week later was de euforie ietsjes minder want er 
werd met maar liefst met 0-8 verloren van Ajax B. 
Van de ene week ‘de held van de dag’ naar de ande-
re week ‘de slemiel van de week’. Gelukkig voor Jan 
Ole, dat dit niet alleen aan hem lag maar aan het 
hele elftal, die d’r die zondag niks van bakte, aldus 
een inhuurkracht. 

 Golfterrein 
Wisten jullie dat onze 
accommodatiebeheerder 
Bennie in zijn vrije uur-
tjes de golfsport aan het 
beoefenen is? Bennie 
dacht, waarom zal ik 
hiervoor ver van huis 
gaan als ik achter in m’n 
achtertuin een compleet 
golfveld heb liggen. 

 Schoolmeesters 
Bennie en schoolmeesters blijft een worsteling. Vol-
gens Bennie liggen die altijd ‘te zeiken’ met hem. 
Bennie was dan ook blij dat hij door cameraman Tom 
werd vastgelegd dat het niet veld 2 was maar veld 1 
waarop GWVV 4 had moeten spelen. We geloven 
Bennie op z’n blauwe ogen, maar die poetsdoek in 
z’n rechterhand zegt genoeg denken we.  
 

 13-10-2019 OBW 3 GWVV 2 3 0 

13-10-2019 GWVV 3 Montferland 5 2 6 

13-10-2019 GWVV 4 Gendringen 4 3 1 

13-10-2019 GWVV 1 Meddo SC 1 3 3 

20-10-2019 MEC 1 GWVV 1 2 3 

27-10-2019 GWVV 3 Etten 4 2 1 

27-10-2019 GWVV 4 RKZVC 5 5 3 

27-10-2019 EDS 2 GWVV 2 2 5 

27-10-2019 GWVV 1 Ulftse Boys 1 1 1 

3-11-2019 GWVV 3 Ajax B 3 0 8 

3-11-2019 GWVV 4 VVG '25 5 3 0 

3-11-2019 VVG '25 2 GWVV 2 5 1 

3-11-2019 FC Dinxperlo 1 GWVV 1 0 1 

10-11-2019 GWVV 2 DVV 2 0 4 

10-11-2019 Kilder 4 GWVV 4 1 5 

10-11-2019 GWVV 1 AD '69 1 5 2 

Uitslagen beker/competitie senioren 

 Het bestuur van GWVV is de komende tijd even niet 
volledig aanwezig. Voorzitter en Vice-voorzitter 
zitten een maand down-under. Zo gaven ze afgelo-
pen zondagavond (Nieuw Zeelandse tijd) de uitslag 
door van GWVV 1, GWVV had volgens hen met 6-2 
gewonnen. Bij ons was het toen nog zondagmorgen 
via een rechtstreeks contact met zoon Cas. Ze zaten 
met één doelpunt verschil bijna goed met hun voor-
spelling.  Heren fijne vakantie daar! 

 Ligt hij hier al te 
dromen over zijn 
basisplaats als kee-
per bij GWVV 1? 
Of is hij gewoon 
bekaf na een dagje 
GWVV jeugdkamp. 
In de wedstrijd te-
gen koploper Dinx-
perlo liet ‘Cappie’ 
zien dat hij mede dankzij zijn inbreng er 3 punten 
mee naar Varsselder-Veldhunten gingen. 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

JEUGDBESTUUR 

Sven te Kaat 06-23209163 

Arno Geurts 06-20702589 

Mike Frazer 0315-631810 

 

GWVV trainers/leiders/grensrechters 

Jo 19-1 Trainer Thomas Wissing 

Jo 17-1 Trainer Arno Geurts    

 Leider Manfred Kuster 

Jo 15-2 Leider  Cas aalders 

Jo 12-1 Trainer Olaf Dickman 

Jo 10-1 Trainer Jacco te Kaat 

Jo 8-2   Trainer Martin Bolk 

D e aankomende maand zullen de prijzen weer verdeeld worden. De Jo12-1, 
de mo15-1, de jo 15-1 en de jo 19-1 (elftallen met spelers van Gwvv) strijden 
deze 1e seizoenshelft mee om het kampioenschap. Zoals de meeste toeschou-
wers is opgevallen spelen er zondag’s al enige jeugdspelers van jo 19-1 mee in 
het 1e elftal onder andere Bart Rots, Sem Schepers, Maarten Wissing en Douwe 
Flipse. Een mooie beloning voor hun goede spel en goeie inzet en een mooie 
ontwikkeling voor onze vereniging.                                                                                                     
Een mooi voorbeeld hoe het kan gaan in een sa-
menwerking;  Maarten Wissing en Edo van Hal 
zaterdags teamgenoten bij jo 19-1 en zondags el-
kaars tegenstander bij de wedstrijd Gwvv-Ub (zie 
foto).                                                                                                                                                                        
Aan het begin van het seizoen is er het verzoek 
geweest aan de elftallen 1 t/m 4 of zij de wedstrij-
den willen fluiten bij de jeugd. Dit is en blijft een 
probleem. Daarom willen wij iedereen vragen om 
eens na te denken over het nut en noodzaak van 
een scheidsrechter want zonder scheids geen 
wedstrijd en stel jezelf eens de vraag wil ik flui-
ten? Of wil ik dat er in de toekomst nog jeugd-
voetbal is bij Gwvv?. Als er mensen zijn die ideeën 
of suggesties hebben hoe we dit probleem kunnen aanpakken/oplossen dan 
horen wij dit graag. Verder willen wij iedereen erop attenderen dat er in januari 
weer onze jaarlijkse flessenactie georganiseerd wordt.  
 
Wij wensen iedereen nog veel plezier en succes met het vervolg van de compe-
titie. 
 
Groeten, het jeugdbestuur  

De 1e seizoenshelft is in volle gang 

D e eerste jonge hond dit seizoen is 
Koen Offenberg, speler van JO-17-1. 
Koen vertel eens wie je bent en wat 
je doet:   

Ik ben een jongen uit Varsselder en 
woon achter de molen met mijn vader, 
moeder en zusje Linde. Ik ga in Zwolle 
naar het zone college en doe de rich-
ting Teelt en Technologie. Zaterdags en 
in de vakanties werk ik bij Tuincentrum 
Massop in Voorst. 
Heb je nog andere hobby’s behalve 
voetbal?  
Ik heb vroeger gebadmintond en vind darten leuk om 
te doen. 
Wat vind je van het jonge 1e elftal van GWVV?   
Mooi om naar te kijken, leuk dat er zoveel jonge jon-
gens uit Varsselder in spelen. 
Zou jij daar over een paar jaar ook tussen passen denk 
je?  
Daar moet ik nu nog niet aan denken. 
Van wie heb je eigenlijk je talent?   
Van opa Lex uit Ulft en een beetje van ome Hugo. 
Wat zijn je sterke punten?  
Ik vind dat ik een goed overzicht heb en veel energie in 
een wedstrijd kan leggen. Mijn fysieke kant is een min-
der punt. 
Hoe vind je de samenwerking met de Ulftse Boys gaan? 
Goed dat iedereen wordt ingedeeld op kwaliteit en 
leeftijd. 
Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?  

Voor erwtensoep met veel worst, hoe vetter hoe 
better!! 
 
Koen bedankt en nog veel voetbalplezier!! 

O p zaterdag 2 november gingen we met een delega-
tie van de jeugd richting Ulft, om een bezoek te brengen 
aan Garagebedrijf Ditters – Schweckhorst. 
Zij pronken dit seizoen op de shirts van JO-17 en JO-19. 
Als de combinatie elftallen op de Buitenham hun thuis-
wedstrijden spelen, doen ze dat in het geel en wit. 
Natuurlijk kwamen we niet met lege handen, maar met 
een lekker taartje om hun nogmaals te bedanken voor 
de steun van de afgelopen jaren, en hopelijk ook in de 
toekomst. 

 

Jeugd bedankt Ditters-Schweckhorst 
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16-nov Gwvv Jo17-1 - Gendringen Jo17-1 14.30 uur veld 2 

23-nov geen wedstrijden   

30-nov Gwvv Jo 10-1 - Fc Bergh Jo 10-1  9.15 uur veld 2 

 Gwvv Mo 13-1 - Pax Mo 13-1 10.30 uur veld 1 

 Gwvv Jo 13-2 - Ajax Breedenbroek Jo13-1 11.00 uur veld 2 

7-dec Gwvv Jo 19-1 - Fc Winterswijk Jo 19-2 14.30 uur veld 2 

14-dec Gwvv Jo 15-2 - Dcs Jo 15-3 13.00 uur veld 2 

Jeugdwedstrijden op de Buitenham 
Najaarscompetitie 2019-2020 

Omdat de vorige keer de samenwerking van de 
Ulftse Boys en GWVV niet bij ieder huishouden 
duidelijk is begrepen laten we hier zien dat de 
samenwerking in dit huishouden wel heel dui-
delijk is, aldus de wasvrouw. 

Ontwerp nieuw shirt 
G.W.V.V. 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
Dorpsagenda  
November 
15/16 Speculaas actie Fanfare 
16/17 Vogeltentoonstelling in ‘t Dorpshuus 
17 /intocht Sinterklaas 
30 Olde Dorpskieken 
 
December 
14 Winterfair fanfare St. Gregorius 
19 GWVV potstoten kijk voor complete 

dorpskalender op 
www.varsselderveldhunten.nl  

O p vrijdag 15 november en zaterdag 16 november zal 
Fanfare St. Gregorius uit Varsselder Veldhunten weer 
haar jaarlijkse Speculaasactie houden.  
De koeken worden gebakken bij bakkerij Heyerman. De 
opbrengst van de actie gaat naar de jeugdopleiding en 
de aanschaf en onderhoud van instrumenten. Omdat 
de subsidiekranen behoorlijk dichtgedraaid zijn, pro-
beert de vereniging op deze manier financieel gezond 
te blijven. 

  
Vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur en zaterdag overdag, 
kan men leden van het fanfareorkest aan de deur ver-
wachten. Er wordt niet alleen in Varsselder Veldhunten 
verkocht, maar ook in de omliggende dorpen. Tevens 
kan men, op vrijdagmiddag en op zaterdag overdag, in 
‘het Dorpshuus’ in Varsselder terecht om speculaas-
koeken te kopen. 
  
Speculaaskoeken als attentie. 
De Fanfare is tevens op zoek naar bedrijven, winkels, 
verenigingen of instellingen die in de  
Sinterklaas periode een attentie willen uitdelen aan 
klanten of medewerkers. Hiervoor zijn  
onze zakjes met 
speculaas uitste-
kend geschikt.  
 
Tips, aanmeldin-
gen of bestellin-
gen zijn van  
harte welkom bij 
Henri Hebbink tel. 
06-22619426. 

Speculaasactie Fanfare 
15 en 16 november 2019 

Olde dorpskieken 
Van Vredegoor tot de Huntense Boom  

O p zaterdagmiddag 30 november 2019 zal de foto-
werkgroep van de Oudheidkundige Vereniging Gemeen-
te Gendringen een groot aantal foto’s van ons dorp la-
ten zien uit lang vervolgen tijden. 
Na het enorme succes van de eerste avond op 13 
maart j.l. zullen Jan Terhorst, Jos van Toor en Ad van 
Aalst (OVGG) de foto’s weer van commentaar voorzien. 
Ook is er meer bekend over enkele foto’s die de vorige 
keer getoond zijn. Speciaal aandacht krijgt één van de 
grootste families uit Varsselder en er zullen oude voor-
werpen te bezichtigen zijn. 
Om zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen gaat 
dit alles plaatsvinden in de grote zaal van ’t Dorpshuus 
en deze is open om 13.30 uur. De presentatie begint 
om 14.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 
Na afloop is er nog ruim gelegenheid om met (oud)
inwoners, familie en kennissen nog gezellig na te zitten. 
Het moet – net als 13 maart – een soort reunie wor-
den. 
 
Donderdag 21 november vanaf 19.30 uur zijn gratis 
toegangskaarten af te halen in ’t Dorpshuus.    
 
Jos van Toor, Jan Terhorst en Ad van Aalst (OVGG)  

Beste mensen, 
 
Woningbouw 
Als VDVV onderkennen we het belang voor woning-
bouw in Varsselder – Veldhunten. Er is nu vanuit de 
overheid weer meer ruimte voor woningbouw. Als 
VDVV hebben we ons hier achter de schermen hard 
voor gemaakt. Juist een kleine kern als de onze is ge-
baat bij woningbouw gericht op starters en senioren. In 
overleg met de gemeente zal er dit najaar nog gestart 
worden met het in kaart brengen van de woonwensen 
van bewoners en starters. Een externe door ons geko-
zen partij zal ons hierbij ondersteunen. Dit is het mo-
ment om onze stem te laten horen als kleine kern om 
de woningbouw een impuls te geven. Daarvoor is nodig 
dat we kunnen aantonen dat er vraag naar is. We zul-
len ons specifiek richten op starters en senioren.  

De fanfare bezig met het bakken  
van de speculazen bij bakkerij Heijerman 

VDVV 
Nieuws 
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(vervolg Dorpsnieuws) 

Ben je een of zijn jullie belangstellende(n), of heb je 
goede ideeën hierover, volg dan de komende tijd de 
berichtgevingen hierover of laat je stem en mening of 
horen door onderdeel te zijn van de werkgroep! Meld 
je aan via vdvv@varsselderveldhunten.nl  
 
Voortgang samenwerking kerkgebouw en Dorpshuus. 
De Vereniging Kerkgebouw, Stichting Gemeenschaps-
huis Varsselder-Veldhunten en Dorpsbelangen zijn druk 
bezig om te kijken hoe we beide gebouwen  en partijen 
elkaar kunnen laten versterken door samen te werken. 
In dit kader zijn we samen dan ook achter de schermen 
druk bezig met  het onderzoeken van fondsen en/of 
ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid.  
 
Rabobank clubkas campagne 
Dankzij uw stemmen tijdens de Rabobank clubkas actie 
is de kas bij deelnemende verenigingen weer wat ge-
spekt. Bedankt voor uw stem 

  
Status N817 rotonde Luemes / afsluiting Hoofdstraat. 
Zoals u heeft kunnen lezen, zijn de gemeente en pro-
vincie van plan om het oorspronkelijke plan door te 
zetten. Dit betekent dat naast het realiseren van een 
rotonde (waar wij voor zijn!) ze de koppeling maken 
met het afsluiten van de aansluiting Hoofdstraat-N817 
voor gemotoriseerd verkeer en het aanwijzen van de 
Varsselderseweg als toegangsweg tot Varsselder.  
Als VDVV maken we ons hierover grote zorgen en heb-
ben besloten ons daarom niet neer te leggen bij het 
verkeersbesluit zoals het er nu definitief ligt. Omdat 
ons bezwaarschrift tegen het voorlopig verkeersplan 
niet leidde tot de bereidwilligheid van de gemeente en 
de provincie om in  gezamenlijk overleg verder te den-
ken over oplossingen en alternatieven, hebben we be-
sloten beroep aan te tekenen  bij de rechtbank in Arn-
hem. Om te voorkomen dat in de tussentijd de 
(voorbereidende) werkzaamheden door zullen gaan, 
hebben we naast het beroep een ‘verzoek tot voorlopi-
ge voorziening’  ingediend. Dit heeft geleid tot ruim 3 
kg aan papierwerk dat richting Arnhem is gegaan. 
Regio 8 heeft een item ge-
maakt dat terug te vinden is 
op hun internetpagina 
waarin ons bestuurslid Lars 
van Mulligen bovenstaande 
stappen ook uitlegt  
Wij houden u op de hoogte 
van de ontwikkelingen. 
 
Het Oosterlicht                                                                                                                                  
Varsselder- Veldhunten maakt sinds afgelopen jaar 
(2018) onderdeel uit van het project “Oosterlicht”. Het 

idee van “Oosterlicht” is om diverse kernen grenzeloos 
te verbinden. Juist dit verbinden is iets wat wij als 
VDVV steeds aan het doen zijn. Een voorbeeld hiervan 
is de verbinding tussen ’t Dorpshuus en het Kerkge-
bouw. Maar ook het “Activiteitenplatform” is zo’n ver-
binding tussen verenigingen. Door verbindingen te leg-
gen willen we samen werken aan samenwerking. Het 
betekent durven delen om vervolgens te kunnen ver-
menigvuldigen. Ook willen we via “het Oosterlicht” uit-
stralen dat we een open dorpsgemeenschap zijn die 
over haar eigen grenzen kijkt en verbindingen aangaat 
met andere kernen. De bedoeling dat het Oosterlicht 
dit jaar straalt vanuit de diverse kernen vanaf 15 de-
cember  tot 6 januari. 
Dankzij deelname aan de Rabo clubkas actie hebben 
we de meerjaren begroting voor dit project bijna slui-
tend. 

 
Draagvlak 
Draagvlak is voor ons als belangenvereniging essenti-
eel. Intern voor realisatie van initiatieven binnen het 
dorp, maar ook richting de gemeentelijke en provincia-
le politiek. Wij als bestuur van VDVV willen er ons hard 
voor maken om de belangen van ons dorp te vertegen-
woordigen en de leefbaarheid in ons dorp te behou-
den. We staan sterk als we veel leden hebben, want 
daarmee vertegenwoordigen we zoveel mogelijk inwo-
ners van Varsselder-Veldhunten. Dus word lid, als je 
dat nog niet bent via www.varsselderveldhunten.nl  
Ondersteunen kan ook door input te leveren. Vooral 
door zitting te nemen in werkgroepen die we regelma-
tig samenstellen. Je kunt dan direct en voor een korte 
periode aan de slag en resultaat zien. Geïnteresseerd? 
Stuur een mail naar vdvv@varsselderveldhunten.nl  
   
 
Want VDVV is Varsselder -Veldhunten en dat zijn wij 
met zijn allen!!  

We zijn nog op zoek naar een sponsor/sponsoren die ons 
willen helpen met het sluitend maken van de meer jaren  
begroting. Wilt u ons helpen, stuur dan even een email 
naar vdvv@varsselderveldhunten.nl. We nemen dan zo 
spoedig mogelijk contact met u op.                                                                                           
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Joris ten 
Have of Wim Klompenhouwer 

mailto:vdvv@varsselderveldhunten.nl
http://www.varsselderveldhunten.nl
mailto:vdvv@varsselderveldhunten.nl
mailto:vdvv@varsselderveldhunten.nl?subject=VDVV
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(vervolg Dorpsnieuws) 

Programma G.W.V.V. 
Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

14-11-2019 20:00 NVC 2 GWVV 3 

17-11-2019 10:00 GWVV 2 SC Rheden 2 

17-11-2019 13:30 Etten 5 GWVV 3 

17-11-2019 10:00 Terborg 2 GWVV 4 

24-11-2019 14:00 Etten 1 GWVV 1 

24-11-2019 10:30 Groessen 2 GWVV 2 

24-11-2019 10:00 GWVV 3 Concordia-W 11 

24-11-2019 10:00 GWVV 4 Concordia-W 9 

1-12-2019 14:00 GWVV 1 SJO/SSA HMC '17 1 

1-12-2019 10:00 GWVV 2 VIOD 3 

1-12-2019 11:00 Peeske 't 4 GWVV 3 

1-12-2019 10:00 VIOD 8 GWVV 4 

8-12-2019 14:00 Terborg 1 GWVV 1 

8-12-2019 10:00 GWVV 2 GSV '38 2 

8-12-2019 12:00 GWVV 3 Gendringen 3 

8-12-2019 10:00 GWVV 4 Montferland 4 

15-12-2019 14:00 GWVV 1 Gendringen 1 

15-12-2019 10:00 GWVV 4 Kilder 4 

SILVOLDE 
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Standen Senioren seizoen 2019 - 2020 

Rick Hendrixen  4e 9 
Cas de Neling 1e 5 
Tom Wanders 4e 5 
Robin Klompenhouwer 1e 3 
Dirk Jansen 1e  3 
Jim Weijkamp 2e 3 
Rick Witteveen 4e 3 
Sander Geerts 4e 3 
Thomas Wissing 1e 2 
Sam Overbeek 1e 2 
Ron Prinsen 2e 2 
Chiel le Comte 2e 2 

Topscoorderlijst senioren 

STAND 1e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Gendringen 1 8 19 21 7 

FC Dinxperlo 1 8 18 19 11 

GWVV 1 8 16 20 14 

SJO/SSA HMC '17 1 8 13 21 11 

FC Bergh 1 8 13 21 16 

AD '69 1 8 12 16 16 

KSV 1 8 11 11 16 

Ulftse Boys 1 8 10 11 13 

SC Meddo 1 8 9 19 20 

Terborg 1 8 9 14 18 

Etten 1 8 9 13 17 

SV Basteom 1 8 7 14 27 

MEC 1 8 5 11 18 

Keijenburgse Boys 1 8 4 16 23 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ajax B 3 7 16 21 6 

't Peeske 4 7 14 31 16 

Varsseveld 6 6 13 34 9 

Gendringen 3 6 12 29 20 

Varsseveld 8 7 11 19 24 

Etten 4 6 10 16 14 

Concordia-W 11 7 10 32 29 

vv Montferland 5 6 6 19 22 

GWVV 3 6 6 8 27 

SJO/SSA HMC '17 5 7 6 15 25 

NVC 2 5 4 4 17 

Etten 5 6 1 17 36 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

DVV 2 7 18 22 6 

VVG '25 2 7 16 26 7 

DVC '26 4 7 16 21 11 

OBW 3 7 16 18 10 

Sc Westervoort 2 7 13 12 11 

VIOD 3 7 11 22 14 

SC Rheden 2 7 11 14 11 

't Peeske 2 7 10 10 13 

GWVV 2 7 4 8 21 

SC EDS 2 7 3 9 29 

Groessen 2 7 1 10 22 

GSV '38 2 7 1 6 23 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Silvolde 5 7 21 30 2 

Terborg 2 6 16 36 8 

Gendringen 4 7 16 23 8 

GWVV 4 7 14 24 15 

vv Montferland 4 7 12 19 25 

Concordia-W 9 7 10 18 19 

SVGG 2 7 10 13 16 

Westendorp 2 7 7 21 38 

Kilder 4 7 5 10 17 

VIOD 8 5 3 12 18 

RKZVC 5 6 1 12 31 

VVG '25 5 7 0 12 33 

4e klasse C 

Res. 3e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Gendringen 1 8 19 21 7 

FC Dinxperlo 1 8 18 19 11 

GWVV 1 8 16 20 14 

SJO/SSA HMC '17 1 8 13 21 11 

FC Bergh 1 8 13 21 16 

AD '69 1 8 12 16 16 

KSV 1 8 11 11 16 

Ulftse Boys 1 8 10 11 13 

SC Meddo 1 8 9 19 20 

Terborg 1 8 9 14 18 

Etten 1 8 9 13 17 

SV Basteom 1 8 7 14 27 

MEC 1 8 5 11 18 

Keijenburgse Boys 1 8 4 16 23 

Stijn van Remmen 3e 2 
Wessel Immink 3e 2 
Ino Zweers 4e 2 
Theo Heutinck 4e 2 
Bart Rots 1e 1 
Jochem Geerts 1e 1 
Maarten Wissing 1e 1 
Niels Sweckhorst  2e 1 
Niek ter Voert  3e 1 
Joost Venes 3e 1 
Mart de Leeuw 3e 1 
Jelle Boland 3e 1 


